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§ 1. Dækningsområde. 

 

Dækningsområdet er håndværkere beskæftiget med jernbanerelateret arbejde. 

 

 

§ 2. Formål. 

 

Formål er at samle håndværkere inden for dækningsområdet, for derved at sikre, at fælles 

faglige interesser bliver varetaget bedst muligt. 

 

 

§ 3. Delegeretmøde. 

 

Stk.1 Der afholdes delegeretmøde i september eller oktober måned i ulige år. 

 

Stk.2 Den siddende bestyrelse er delegeret. 

 

Stk.3 Valg af yderligere delegerede til delegeretmøde foregår i de tilsluttede 

afdelinger/klubber efter følgende medlemstal opgjort pr. 1/1 samme år. 

 

Fra 5 – 20 medlemmer inkl. = 1 delegeret 

 

Fra 21 – 100 medlemmer inkl. = 1 delegeret yderligere 

 

Fra 101 – 200 medlemmer inkl. = 1 delegeret yderligere 

 

For hver 100 medlemmer derudover = 1 delegeret 

 

Lokale klubber inden for samme fagområde betragtes som 1 klub, når de er medlem af samme 

afdeling. 

 

De valgte delegeret virker frem til næste ordinære delegeretmøde, medmindre andet bliver 

meddelt af en af de lokale FO afdelinger. 

 

Bilagskontrollanter kan deltage uden stemmeret. 

 

Stk.4 På delegeretmøde aflægges beretning om virksomheden, og der fremlægges regnskab til 

godkendelse for de 2 foregående regnskabsår. 

  

Stk.5  

Valg: 

- Formand 

- Næstformand 

- Kasserer 

- Sekretær 

- (Formand og Næstformand kan ikke begge være fra Øst eller Vest, det samme gælder 

for Kassereren og Sekretæren.) 

- 1 repræsentant til Interesseforeningen Afd. 3 bestyrelse – Øst for Storebælt 

- 1 repræsentant til Interesseforeningen Afd. 3 bestyrelse – Vest for Storebælt 

(disse 2 vælges ud af FO Jernbanedrifts bestyrelse efter indstilling fra hhv. Øst og 

Vest) 
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- 2 bilagskontrollanter (disse 2 vælges efter indstilling, fra hhv. Øst og Vest) 

- 2 suppleanter til bilagskontrollanter (disse 2 vælges efter indstilling, fra hhv. Øst og 

Vest) 

 

Alle valg gælder i 2 år. 

 

For at blive valgt kræves over halvdelen af de afgivne stemmer. 

 

Fastsættelse af kontingent og ændring af lovene sker ved mindst 2/3 flertal af de fremmødte. 

 

Stk.6 Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med 6 ugers varsel, når mindst 2/3 af FO 

Jernbanedrifts bestyrelse stemmer herfor. 

 

 

§ 4. Landsmøde. 

 

Stk.1 Der afholdes landsmøde i september eller oktober måned i lige år. 

 

Stk.2 Landsmødets deltagere er samtlige tillidsmænd i de respektive områder fra de tilsluttede 

afdelinger/klubber. 

 

På landsmødet aflægges beretning om virksomheden, kassereren redegør for den økonomiske 

situation for de 2 foregående år. 

 

 

§ 5. FO Jernbanedrift bestyrelse. 

 

Stk.1 Bestyrelsen består af 10 repræsentanter valgt af de delegerede. 5 repræsentanter vælges 

af de delegerede der er valgt øst for Storebælt, og 5 repræsentanter vælges af de delegerede 

der er valgt vest for Storebælt. 

 

Valgene afholdes umiddelbart inden punktet ”Valg” på dagsordenen ved delegeretmødet. 

Formanden for hhv. FO København og FO Århus er ansvarlig for at disse valg gennemføres, 

resultatet meddeles til og godkendes af delegeretmødet under dagsorden punktet ”Valg”, 

inden øvrige valg. Valgene gælder for to år. Ved forfald gennemføres der nyvalg af de 

delegerede fra det øst/vest område der er kommet i forfald. 

 

Stk.2 Der afholdes 6 bestyrelsesmøder om året. Derudover kan der afholdes bestyrelsesmøde, 

når enten formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsen finder behov derfor. 

Bestyrelsen skal efterleve Fællesorganisationens lov og formålsparagraf. 

 

Formanden varetager FO Jernbanedrifts interesser mellem bestyrelsesmøderne. 

 

Bestyrelsen kan nedsætte et forhandlingsudvalg, når det findes nødvendigt, bestående af 

faglige repræsentanter. 

Bestyrelsen er ansvarlig for oplysningsarbejdet, og dertil nedsættes et oplysningsudvalg. 

 

Bestyrelsen kan invitere gæster til at deltage i bestyrelsesmøderne, når det findes nødvendigt. 
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§ 6. Interesseforeningen afd. 3s bestyrelse 

 

Stk.1 Bestyrelsen består af 4 repræsentanter. 

Fællesorganisationens Formand og Næstformand tiltræder bestyrelsen. Derudover vælges to 

repræsentanter, der vælges på samme måde som Fællesorganisationens bestyrelse, af 

henholdsvis Øst og Vest. 

 

Stk.2 FO jernbanedrifts bestyrelse vælger repræsentationen til Interesseforeningens 

repræsentantskabsmøde. Interesseforeningens afdeling 3’s siddende bestyrelse er delegeret. 

 

Bestyrelsen for Interesseforeningen afd. 3 har informationspligt over for bestyrelsen i 

Fællesorganisationen. 

 

FO Jernbanedrifts formand varetager Interesseforeningens afd. 3 interesser mellem 

bestyrelsesmøderne. 

 

 

§ 7.  FO Jernbanedrifts økonomi. 

 

Stk. 1. Til dækning af FO Jernbanedrifts arbejde opkræves et kontingent hos de tilsluttede 

afdelinger/klubber. 

 

Stk. 2. Kontingentet fastsættes af delegeretmødet og betales efter afdelingernes/klubbernes 

medlemsantal opgjort hvert kvartal.  

Kontingentet er fastsat til 10 kr. pr. md.  

 

Stk.3 Kontingentet betales kvartalsvis forud. 

 

Stk.4 Honorarer: 

Alle lønninger er efter skalatrin 26, stedtillæg sats 4. 

Formand 18 % 

Næstformand 4 % 

Kasserer 4 % 

Sekretær 4 % 

 

 

§ 8. Regnskab. 

 

Et revideret regnskab forelægges én gang årligt på førstkommende bestyrelsesmøde efter 

regnskabsårets afslutning endelig godkendelse sker på delegeretmødet. Regnskabet følger 

kalenderåret. 

 

 

§ 9.  FO Jernbanedrifts midler. 

 

Stk.1 Kasseren står for varetagelse af foreningens formue, herunder opkrævning af 

kontingent, samt betaling af regninger. 

 

Stk. 2 Kasseren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til 

foreningens konti, samt indgå kontrakter herom. 

 

Stk. 3 FO Jernbanedrift midler indsættes i arbejdernes landsbank 
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§ 10.  Protokol. 

 

Sekretæren fører protokol ved FO Jernbanedrifts møder. 

 

 

§ 11.  Ændring af love og indsendelse af forslag. 

 

Stk. 1. Ændring af love og forslag kan kun ske ved skriftlig indsendelse til formanden senest 

4 uger før delegeretmøde. 

Forslagene skal behandles i bestyrelsen inden de fremlægges på delegeretmøde. 

 

Stk. 2. Redaktionelle ændringer af FO Jernbandedrifts love kan laves af FO Jernbanedrifts 

bestyrelse, når der er fuld enighed i bestyrelsen. 

 

 

§ 12.  Udmeldelse. 

 

Udmeldelse af FO Jernbanedrift, af én af de tilsluttede afdelinger/klubber, kan kun ske ved et 

halvt års skriftligt varsel til den første i en måned. 

 

 

§ 13.  Ophævelse. 

 

Stk. 1. FO Jernbanedrift kan kun ophæves når 2/3 af delegeretmødets deltagere ved skriftlig 

afstemning stemmer herfor. 

 

Stk. 2. FO Jernbanedrifts midler fordeles i så tilfælde mellem de respektive 

afdelinger/klubber i forhold til deres medlemsantal. 

 

 

Lovene er vedtaget på delegeretmøde den 12/10 2017. 

 

 


